VZ10/2008 – SW centrálního úložiště

Otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci
Otázka: Je možné nabídnout řešení redundance systému jen druhým virtuálním strojem na
stejném fyzickém stroji v rámci jednoho datového centra?
Odpověď: Ano, do zprovoznění záložního datového centra je to možné, pokud následné
práce spojené s přesunem odpovídajících virtuálních strojů do sekundárního datového
centra po jeho zprovoznění budou součástí nabídky.
Otázka: Je součástí zadání požadavek na implementaci sběru dat z lékáren dle § 82 odst.
(3) písm. d) zákona 378/2007 Sb., zákona o léčivech?
Odpověď: Ano, toto je součástí zadání.
Otázka: Jak bude řešena autorizace zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků
v systému? Autentizace bude na základě digitálního certifikátu, ale informace obsažené
v samotném certifikátu nepostačují pro rozhodnutí, zdali jde o lékaře či farmaceuta. Je
předmětem zadání dodávka takového registru a/nebo jeho plnění daty a údržba?
Odpověď: Ne, dodávka registru není požadována. Systém musí být připraven pro
komunikaci s registry poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků, které si
zadavatel sám zajistí. V nabídce mohou být specifikace možných protokolů pro komunikaci s
registrem.
Otázka: Je možné nahradit certifikát o kvalifikaci techniků a odbornosti dodavatele na
požadované technologie faktem, že nominovaní technici jsou zaměstnanci výrobce nabízené
technologie?
Odpověď: Ano. U zaměstnanců výrobce technologie se předpokládá potřebná kvalifikace
automaticky.
Otázka: Je možné nahradit doklad o certifikovaném partnerství s výrobcem replikační,
zálohovací a virtualizační technologie smlouvou o spolupráci s výrobcem nabízené
technologie na tomto řešení.
Odpověď: Ano, je to možné.
Otázka: Je možná dodávka části řešení po datu 20.12.2008, v případě, že tato není
nezbytná pro základní funkci úložiště dle legislativy?
Odpověď: Ano, je to možné v případě částí systému, které provádí validaci došlých dat nebo
u nadstavbových komponent zvyšujících komfort práce s úložištěm.
Otázka: Je požadovaná servisní podpora míněna pouze jako podpora software centrálního
úložiště a podpora IT pracovníkům SÚKL a nikoliv už podpora koncovým uživatelům ani
třetím stranám (pacientům, lékařům, lékárníkům, výrobcům lékárenského a zdravotního SW).
Odpověď: Ano, je tomu tak.

Otázka: Je v rámci řešení požadovaná dodávka licencí pro systém SOA Governance?
Odpověď: Ne, toto není požadováno. Systém však musí být navržen tak, aby nebyly
překážky budoucí integrace se SOA Governance systémem.
Otázka: Je možné integraci s časovou autoritou nahradit jiným srovnatelným řešením
zajišťujícím nepopiratelnost existence dané zprávy v čase s použitím elektronického
podpisu?
Odpověď: Ano, je to možné, za podmínky dodržení platné legislativy.
Otázka: Je možné požadavek na správu a vydávání SAML tokenů splnit návrhem jiného
obdobného způsobu pro řešení vydávání tiketů při Single Sign On?
Odpověď: Ano, je to možné. V případě, že bude zachován princip přihlášení uživatele
k uživatelskému rozhranní pouze jednou.
Otázka: Je možné upravit návrh znění smlouvy o dílo a smlouvy o smlouvě budoucí servisní přiložený k nabídce?
Odpověď: Ano, je to možné po odsouhlasení návrhu změny zadavatelem.

